ST-S 01.01
Roboty przygotowawcze. Rozbiórki.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.

Nazwa zamówienia

Budowa urządzeń podczyszczających (separator i osadnik) na istniejącej kanalizacji deszczowej w m.
Boczów, gmina Torzym
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie rozbiórek istniejących sieci biegnących pod ziemią i urządzeń na sieciach oraz
:
a) kanalizacyjnych
b) wodociągowych
c) gazowych
d) studzienek kanalizacyjnych
e) studzienek wodociągowych wraz z armaturą
f) armatury gazowej
oraz rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych po trasie przebiegu kanalizacji.
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
1.4.

przekopy kontrolne,
zabezpieczenia urządzeń podziemnych,
przygotowanie terenu pod wykonywanie robót,
wykopów, zasypek
Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej.

1.5.

Nazwy i kody robót
Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”.

1.6.

Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych.

2. MATERIAŁY
Nowe materiały nie występują.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać pozwolenie na
prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz.
628 z późniejszymi zmianami).
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek
powinien wykazać się możliwością
korzystania z niezbędnego sprzętu do w/w robót.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane przez
Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. Gruz z rozbiórek oraz większe elementy stalowe i
betonowe przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z rozbiórką, w tym etapowanie
robót rozbiórkowych.
Projekt będzie uwzględniał również planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót, wraz z
podaniem miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich wykorzystania lub
wywozu.
Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych należy doprowadzić
do stanu sprzed przebudowy.
5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robót
Roboty związane z wykonaniem rozbiórek należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych
w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia
usytuowane w najbliższym sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób
zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Teren, na którym prowadzona jest
rozbiórka należy oznakować i ogrodzić zgodnie z wymaganiami BHP oraz przepisami o ruchu
drogowym i kolejowym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Wymagania ogólne
Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.
Wszystkie roboty ujęte w STWiORB podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót
potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2 Zakres kontroli i badań
Sprawdzenie polega na:
oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych
Roboty ziemne należy kontrolować zgodnie z STWiORB dotyczącą wykonania robót i dotyczącą
wykonania zasypek.
7. OBMIAR ROBÓT
- dla demontowanych elementów stalowych i żeliwnych jednostką obmiarową jest 1kg
dla demontowanych studzienek jednostką obmiarową jest jedna sztuka i (1m3) powstałego gruzu
- dla demontowanych rurociągów i kanałów jednostką obmiarowi jest metr ( m).
2
- dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m )
8. ODBIÓR ROBÓT

Rozbiórki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, niniejszą STWiORB
i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6
niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena:
za kilogram rozebranych części stalowych i żeliwnych i z tworzyw sztucznych
za m3 gruzu,
za m zdemontowanego rurociągu lub kanału
Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek, wyładunek rozebranych materiałów oraz ich segregację po
zakończeniu roboty a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę.
Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z doprowadzeniem
terenu do stanu sprzed wykonania robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1
2
3

Rozporządzenie
Ministra
Gospodarki
Przestrzennej
i
budownictwa
z dnia 1 października 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej.
Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z
późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206)

ST-S 01.02
Roboty przygotowawcze.
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

1. WSTĘP
1.1.

Nazwa zamówienia

Budowa urządzeń podczyszczających (separator i osadnik) na istniejącej kanalizacji deszczowej w m.
Boczów, gmina Torzym
1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci
kanalizacyjnej oraz położenia obiektów inżynierskich.

1.3 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i
punktów wysokościowych,
2. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
3. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
4. wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
5. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-S
00.00„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5
mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:


teodolity lub tachimetry,



niwelatory,



dalmierze,



tyczki,



łaty,



taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne
z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie
różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera,
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych,
położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na
odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona,
zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie
w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg.
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do
rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych
przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów
głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi
kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
1. wytyczenie osi obiektu,
2. wytyczenie punktów określających usytuowanie
przyczółków i filarów mostów i wiaduktów.

(kontur)

obiektu,

w

szczególności

W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 00.00„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:


sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,



uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,



wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,



wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,



zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót
mostowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

ST-S 02.00
ROBOTY ZIEMNE

ST-S 02.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
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ST-S 02.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
liniowych robót ziemnych związanych z realizacją zadania pn.: Budowa urządzeń podczyszczających
(separator i osadnik) na istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Boczów, gmina Torzym

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania
szczegółowej specyfikacji technicznej (ST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość
na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót.
1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.
1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:
Is 

d
 ds

gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

ds -

maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z
3
PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m ).

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
d
U  60
d 10
gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:
E
I0  2
E1
gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PNS-02205:1998 [4].
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany
z wysoko
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-S
00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Podział gruntów
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST-S 02.02 pkt 2.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za
zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych,
zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST-S 02.02 pkt 2.4, powinny
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na
terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub
nadmiernej wilgotności.
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp.

Wyszczególnienie
właściwości

1

Jednostki

Rodzaj gruntu

Grupy gruntów
wątpliwe

niewysadzinowe
 rumosz
niegliniasty
 żwir
 pospółka
 piasek gruby
 piasek średni
 piasek drobny
 żużel
nierozpadowy

 piasek
pylasty
 zwietrzelina
gliniasta
 rumosz
gliniasty
 żwir
gliniasty
 pospółka
gliniasta

wysadzinowe
mało
wysadzinowe
 glina piaszczysta zwięzła,
glina zwięzła,
glina pylasta
zwięzła
 ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo
wysadzinowe

 piasek
gliniasty

 pył, pył piaszczysty

 glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
 ił warwowy

2

3
4

Zawartość
cząstek
 0,075 mm
 0,02 mm
Kapilarność
bierna Hkb
Wskaźnik
piaskowy WP

%

m

 15
3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

 1,0

 1,0

 1,0

 35

od 25 do 35

 25

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia
do hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju
gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może
przekraczać + 1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące
nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST .
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za
te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych i wód gruntowych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST-S
02.02 oraz ST-S 02.03.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.

Badana cecha

1

Pomiar szerokości
korpusu ziemnego

2

Pomiar szerokości dna
rowów

3

Pomiar rzędnych
powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości
powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar
spadku
podłużnego powierzchni
korpusu lub dna rowu
Badanie
zagęszczenia
gruntu

4
5
6
7

8

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200
m na
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m
na łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R 
100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co
200 m oraz w punktach wątpliwych
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10
cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż
-3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3
cm.
6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998
[4].

6.4. Badania geosyntetyków
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić
Inżynierowi świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm,
aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub
wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od podanego w dokumentacji projektowej i ST.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986
2. PN-B-04481:1988
3. PN-B-04493:1960
4. PN-S-02205:1998
5. PNISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999
7. BN-64/8931-01
8. BN-64/8931-02
9. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis
gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
Geotekstylia – Terminologia
Geotekstylia i wyroby pokrewne
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
10.
11.
12.
13.

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

ST-S 02.02
WYKOPY

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.
Nazwa zamówienia
Budowa urządzeń podczyszczających (separator i osadnik) na istniejącej kanalizacji deszczowej w m.
Boczów, gmina Torzym
1.2.

Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wykopów związanych z budową, i rozbiórką sieci podziemnych.
W zakres robót wchodzi:
-wykonanie wykopów nieobudowanych,
-wykonanie wykopów obudowanych,

1.3.

1.4.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekazane Inżynierowi.
Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem:
przekopów kontrolnych,
zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych,
przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,
odwodnieniem wykopów
udrożnienie istniejącej kanalizacji
Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej.

1.5.

Nazwy i kody robót
Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”.

1.6.

2.

Określenia podstawowe
- budowla ziemna

–

- głębokość wykopu

–

- wykop płytki
- wykop średni

–
–

- wykop głęboki
- odkład

–
–

budowla wykonana gruncie spełniająca warunki stateczności i
odwodnienia.
różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych
w osi wykopu.
wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach
od 1 do 3 m.
wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów.

MATERIAŁ

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami i
dokumentacją projektową.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz.
2016; z późniejszymi zmianami)
- Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
późniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów
oraz jako elementy odwodnienia.
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:
(1) Szalowanie z gotowych elementów
(2) inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:
- agregaty pompowe,
- igłofiltry i drenaż do odwadniania
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za
zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objętych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie.
3.

SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z niezbędnego sprzętu do następujących robót:
 odspajania wydobywania gruntów,
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,
 transportu mas ziemnych,
 sprzętu zagęszczającego,
 igłofiltrów do odwadniania wykopów,
 agregatów pompowych,
 innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone
parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

4.

TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu (materiału), jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie
drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu
budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1.

Wymagania ogólne
Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót wykopu , ręcznie lub mechanicznie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.

5.2.

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjnowysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych
w nawiązaniu do badań geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i Projektanta oraz
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo
robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez
Wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian robót,
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.
5.3.

Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, lub rozbiórką istniejących instalacji
podziemnych powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę.
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót.
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być
zaakceptowany przez Inżyniera.
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z
gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
około 30-50m.na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów państwowych.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie
odprowadzające wodę należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.
Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej należy udrożnić istniejące odcinki
kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów i odprowadzenie wody z
wykopów.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z:
-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,
-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4.

Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować
aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
5.4.1. Rodzaje wykopów
Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o ścianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do
określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków
lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu
do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż 1m, niezależnie od rodzaju gruntu i
nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany odeskowane i
rozparte. Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia
głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem dokładności robót.

5.4.2. Rozkładanie wykopów
Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż
wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć
świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Rozkładanie należy
rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np.
studni dla węzłów z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w przypadku sieci kanalizacyjnych).
Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego
wąskoprzestrzennego odbywa się poprzez ułożenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu
stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu.
5.4.3. Szerokość wykopów
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi,
stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana
do średnicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.
5.4.4. Zabezpieczenie wykopu
Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (próbne przekopy czy
nie ma w miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci cieplnych,
kabli
elektrycznych,
teletechnicznych,
zabezpieczenia
ruchu
i
innych).
W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia: zaniechać
pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostrożność pracy.
W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,0 m. Dla przejść wykonać
mostki o szerokości 0,7m z poręczami i oświetlić z niezależnego źródła światła.
5.4.5. Odspajanie i transport urobku
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym
odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z
zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod
odspajania jest zależny od warunków lokalnych na które składają się warunki geologiczne oraz
będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie powinna być większa niż 2,0 m.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odległości co najmniej
1,0 m od krawędzi wykopu aby umożliwić przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki składować
wzdłuż wykopu w sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do wykopu, a także nie
powodujący obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu.
5.4.6. Odwodnienie wykopów
Roboty montażowe – układka sieci sanitarnych musi być wykonywana w wykopach o podłożu
odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod rurę, montaż
złącz jak też utrzymanie przewidzianych spadkiem kanałów.
Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektów nie
powinna wystąpić woda gruntowa. W przypadku nieoczekiwanego pojawienia się wody gruntowej
wykopy należy odwodnić.
W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości
depresji, mogą występować dwie metody odwadniania:
 metoda powierzchniowa
odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych,
(ujmowanie wody gruntowej) można stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów:
a) piasek średni - do ok. 1,0 m
b) piasek drobny - do ok. 0,70 m
c) piasek pylasty - do ok. 0,50 m
Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę głębokości
wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają
ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe.
Igłofiltry wyposażyć w samozasysające agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki należy spełnić dwa podstawowe warunki:

pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu na
dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu
 Metoda wgłębna ma zastosowanie w przypadku dużego nawadniania gruntu, dla osiągnięcia
większych głębokości odwodnienia..
W gruntach spoistych przewiduje się odwodnienie polegające na ułożeniu pod strefą kanałową
drenażu poziomego 100 mm w obsypce żwirowej z doprowadzeniem wody do studzienek
czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda będzie odpompowywana do istniejącej
kanalizacji miejskiej. W gruntach niespoistych odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów
51mm wpłukiwanych w rozstawie co 2,0m. Rozstaw należy dostosować do rzeczywistego
napływu wody w trakcie prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i
odpompowanie wody do istniejącego kanału deszczowego pompami przeponowymi. Ilość
motogodzin do szczegółowego rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska kurzawki należy
spełnić dwa podstawowe warunki:
- pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić upłynnienie gruntu
na dnie wykopu
- nie nastąpił przełom gruntu.
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego
rodzaju robót .
6.1.1. Kontrola i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych
w szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem:

robót

wytyczenie osi przewodu,
szerokość wykopu,
głębokość wykopu,
odwadnianie wykopu,
zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
zabezpieczenie innych przewodów w wykopie
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ±5cm,
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,
 usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacji studni
 długość ciągu
 równość dna wykopu
 spadki dna
 rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów.
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
 sprawdzenie drożności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą wody z
projektowanych kanałów,
 badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy,
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowaniem
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania
wykopów.
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z
określonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy
przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do akceptacji
Inżyniera.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.








6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż  5 cm
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm
7. OBMIAR ROBÓT
3
Jednostką obmiarową jest m (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie
z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6
niniejszej ST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
3

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m wykopów w gruncie, w stanie rodzimym i 1m
udrożnionej istniejącej kanalizacji.
Cena jednostkowa obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wyznaczenie zarysu wykopu,
 wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich
wyciagnięciem,
 odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych,
 odwodnienie wykopu,
 utrzymanie wykopu,
 przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez
Inżyniera,
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
 oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.
 udrożnienie istniejącej kanalizacji
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy:
1.PN-86/B-02480
2.PN-68/B –06050
3.PN-88/B-04481
4.PN-S-02205:1998
5.PN-EN 12063:2001

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.
Ścianki szczelne.
6.PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.
7.PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
8.PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i
wymiarów.
9.PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
10.PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i
wymiarów.
11.PN-B-11111:199
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka.
10.2.
1
2

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, poz.1118; z
późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3
4
5
6

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
poz.2087, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008
Nr199 poz.1227z późniejszymi zmianami)

ST-S 02.03
NASYPY
(Podsypka, zasypka, obsypka i zagęszczenie gruntu)

1.
1.1.

CZĘŚĆ OGÓLNA
Nazwa zamówienia

Budowa urządzeń podczyszczających (separator i osadnik) na istniejącej kanalizacji deszczowej w m.
Boczów, gmina Torzym
1.2.

Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i
zagęszczenia gruntu sieci podziemnych.

1.3.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych związane jest z przygotowania terenu pod ułożenie i zasypanie
rurociągów.

1.4.

Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej.

1.5.

Nazwy i kody robót
Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”.

1.6.

Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych.

1.7.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁ
2.1.

-

2.2.

Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej
ST i dokumentacją projektową.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 poz. 2016; z
późniejszymi zmianami)
Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 1360, z
poźniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Wymagania szczegółowe
2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki
żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996.
Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać
następujące wymagania:

-

-

uziarnienie do 16mm,
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,
zawartość frakcji pyłowej do 2%,
zawartość cząstek organicznych do 2%
Podsypkę dla rurek drenarskich należy wykonać z piasku grubości 10cm, która odpowiadać będzie
normie PN-B-11113:1996.

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych
Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
pełnych powinny spełniać następujące wymagania:
uziarnienie do 16mm,
wskaźnik różnorodności U>3,
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0
zawartość części organicznych I<2%
pęcznienie pod wpływem wody P<5%
mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10%
grunt powinien być niewysadzinowy
grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia
odporność na rozpad<10%.
2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością

D15
5
d 85
gdzie:
 D15 –wymiar sita, przez które przechodzi 15% warstwy odcinającej lub odsączającej
 d85 –wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
b)

zagęszczalności, określony zależnością

U

D60
D
 5 U  60  5
d 10
d 10

gdzie:
 U – wskaźnik różnoziarnistości
 D60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę
odcinającą,
 d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę
odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać
wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania
warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111:1996 dla
klasy I i II. Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania
normy PN-B-11112:1996.
3.

SPRZĘT
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4.

TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały należy umieścić równomiernie
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie

zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy wykonawca
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998
i BN-88/8932-02.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2. Warunki wykonania podsypek
Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków
materiałów budowlanych.
Do wykonania podsypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą
PN-B-11111:1996.
Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać
następujące wymagania:
- uziarnienie do 16mm
- zawartość frakcji pyłowej do 2%
- zawartość cząstek organicznych do 2%
Układkę sieci czy dno studni poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego
rodzaju wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia
studni, dna studni. Układka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego dostosowania podłoża z
zachowaniem warunków nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej
rury.
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zależności od rodzaju gruntu
na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża:
rodzaj A – podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube, średnie
i drobne o średnicy zastępczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierające kamieni. W tych
warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na wyrównanym podłożu
rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury.
rodzaj B – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły. Warunki
obsypki rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości
20cm.
rodzaj C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim
zaleganiu. Warunki stabilności obsybki ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu
i wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu posadowienia rury.
Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych suchych i luźnych lub średnio
zwartych, powinien być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zależności od sposobów głębienia
– w stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania
wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi podlegać odwodnieniu.
Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zagęszczonego piasku,
powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne
wyprofilowanie dna w obrębie kąta 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne
rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem,
niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków
drewna, kamieni lub gruzu.
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15cm.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności
odcinka kanału.
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać:
- dla przewodów PVC, PE, PE-HD 10cm
- dla pozostałych 5cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno być większe niż 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm.
Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, ale nie
mniejszy niż I s=0.95 według próby normalnej Proctora. Wilgotność gruntu w czasie jego
zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80%
wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy
przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN88-B-04481.
Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach

-

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 30cm dla rur
PVC,PE,PE-HD i 50cm dla rur żeliwnych.
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
połączeń
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pełnych, natomiast dla rur drenarskich
i perforowanych warstwami filtracyjnymi.
Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z normą
PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
pełnych powinny spełniać następujące wymagania:
uziarnienie do 16mm,
wskaźnik różnorodności U>3,
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0
zawartość części organicznych I<2%
pęcznienie pod wpływem wody P<5%
mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10%
grunt powinien być niewysadzinowy
grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia
odporność na rozpad<10%.
Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien być zgodny z Dokumentacją
Projektową, ale nie mniejszy niż I s=0.98, a pod drogami 1,0 według próby normalnej
Proctora.
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli
wilgotność wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast
gdy przekracza 120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy
określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481.
Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych]
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynoszą:
± 3 cm - dla wymiarów podsypki w planie
± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki
± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami
wyszczególnionymi w punkcie 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
- sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
- kontrole grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa
- kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na długości
100m,
- badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu
do powierzchni terenu
- badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości nad
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolować ubicie
ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej
niż 50m.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw
filtracyjnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się za
wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w
punkcie 5 i 6 niniejszą ST dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy filtracyjnej po
zagęszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiałów z przywiezieniem,
- uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni,
- uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera,
- oczyszczenia i uporządkowania terenu robót.
10.
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PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i konstrukcjach oporowych.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka.
BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.
Inne dokumenty:
1.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., Nr156,
poz.1118; z późniejszymi zmianami),
2.
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),
3.
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
poz.2087, z późniejszymi zmianami),

ST-S 03.00
Roboty budowlane w zakresie budowy i przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej.

1.

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. : Budowa urządzeń podczyszczających
(separator i osadnik) na istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Boczów, gmina Torzym

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót związanych z realizacją zadania wskazanego w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków
opadowych.
1.4.2. Kanały
1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji
deszczowej.
1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów
bocznych.
1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód
pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.
1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych,
stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków pod
przeszkodą na trasie kanału.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu.
1.4.3.12. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje i
pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego
na wyższy.
1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do
zejścia obsługi do komory roboczej.
1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory
roboczej.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-S .00.00
Materiały stosowane przy budowie kanalizacji:
2.1. Rury do budowy kanalizacji grawitacyjnej
– rury z tworzyw sztucznych: PVC wg PN-EN 1401-1 , PP wg PN-EN 1852-1, PN-EN 13476,

2.2. Studnie rewizyjne (połączeniowe i przelotowe) z betonu wg PN-EN 1917:2004 oraz PN-EN
1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736, PN-EN752 wg poniższych
podstawowych wymagań:
– wszystkie elementy betonowe studzienek w
klasie nie niższej niż C35/45,

tym kinety wykonać z wibroprasowanego betonu o

– otwory dla rur przewodowych i przejścia szczelne wyposażone w odpowiednie uszczelki montować w
warunkach fabrycznych,
– stopnie złazowe z żeliwa sferoidalnego w otulinie PE w jasnym kolorze montować w trakcie

produkcji, minimalna siła wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN,
– grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is 0.98, moduł odkształcenia wtórnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.
– dla ścieków sanitarnych stosować należy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spełniające
wymagania EN 681-1.
Wymagania dla betonu do produkcji studzienek:
– klasa ekspozycji XA1,
– nasiąkliwość nie większa od 5 %,
– szerokość rozwarcia rys do 0.1 mm,
– wskaźnik w/c nie większy od 0.45,
– maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu,
– beton powinien być zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, także w
kinecie,
– do produkcji elementów studzienek stosować należy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-En 1971,
2.4

Studzienki wpustów deszczowych

Wymagania dla studzienek j.w. w zależności od materiału.
2.5. Piasek – wymagania jak w PN-B-11113:1996

2.6. Izolacja
Do izolacji zewnętrznych ścian studzienek betonowych, komór wylewanych i murowanych stosować o
ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej: bitizol R+P, R+2P, lepik asfaltowy stosowany na
gorąco wg PN-C-96177, kompozyt na bazie żywicy epoksydowej, materiał powłokotwórczy na bazie
epoksydu i oleju smołowego.
2.8 Urządzenia do oczyszczania wód opadowych i roztopowych
Do oczyszczania wód opadowych i roztopowych z dróg dopuszcza się stosowanie separatorów i
osadników, dla których dokonano oceny zgodności i wydano deklarację zgodności z aprobatą
techniczną Instytutu Ochrony Środowiska lub PN-EN 858-1:2005/A1:2005 i PN-EN 858- 2:2005.
2.9. Beton wg PN-EN 206
2.9.1. Cement
Do betonu należy zastosować cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.
2.9.2. Kruszywo
Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do betonu”.
2.9.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” .

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: żurawi budowlanych samochodowych, koparek
przedsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania gruntu, wciągarek
mechanicznych, beczkowozów.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne”
4.2. Transport rur kanałowych
Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych o
gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie
stwarzały zagrożenia dla pracowników.
Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi - typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą doprowadzić do
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z rurą.
Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub specjalne pojazdy
do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź inne wystające
elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury o
największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio na platformie
ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można
było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych,
należy tak ułożyć stos rur, aby nie następował bezpośredni kontakt między kielichami poszczególnych
rur. Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być
przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niż pięciokrotność ich nominalnej
średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza wartość miarodajna).
Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury powinny być
przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymałość
na uderzenia rur tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże się z
koniecznością zachowania szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach.
Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane ręcznie nie
mogą swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. W przypadku rur ciężkich do
rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby
ktokolwiek znajdował się pod rurą lub na drodze jej przenoszenia.
4.3. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury
przekraczającej granic określonych w wymaganiach technologicznych.
4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w
warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” .
5.2.Zakres wykonywania robót
5.2.1.Składowanie materiałów.
Miejsca pozyskania elementów kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji zadania muszą
uzyskać akceptację Inżyniera.
Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien być również
dostępny dla celów łatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie składować w pobliżu ognia,
źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.
Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu z przekładkami drewnianymi.
Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowały deformacji rury.
Rury o największych średnicach należy składować najniżej.
W przypadku rur kielichowych, kielichy należy układać tak, aby nie ulegały deformacji (ułożenie na
przemian).
Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy zastosować podkładki
analogicznie jak te stosowane pomiędzy rurami. Odstępy pomiędzy podkładkami nie powinny
przekraczać 2,5m. Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów. Wysokość
składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4m.
Kręgi należy składować w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m i
nacisk przekazywany na grunt poniżej 0,5 MPA.
Włazy i stopnie - odbywać się może na przestrzeni otwartej z dala od substancji korodujących. Wpusty
żeliwne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokości
maksimum 1,5 m.
Cegła klinkierowa kanalizacyjna może być składowana na wolnym powietrzu w stosach.
5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej.
Projektowana trasa przebiegu powinna być trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocą
kołków osiowych. Należy ustalić stałe repery.
5.2.3. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami).
5.2.4. Wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku

przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem, przy
czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej
projektowanej o 2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego. Wykop należy wykonać o
ścianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub szalunków
systemowych. Napotkanie w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć
według wymagań użytkowników tych urządzeń.
5.2.5. Wykonanie kanałów.
W trakcie robót montażowych należy stosować zapisy norm przytoczonych w p. 10.
Do robót montażowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu podłoża, wykonaniu zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem podsypek piaszczystych i ław betonowych
na
odcinkach
kanałów
przewidzianych do obetonowania . Do montażu należy stosować tylko rury i kształtki pozbawione wad.
W miejscu złączy kielichowych wybrać piasek na głębokość około 5,0 cm, w celu
dokonania połączenia.
Należy zwrócić uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha rury, sprawdzając
czystość wgłębienia i ścisłość przylegania uszczelki.
Przed montażem rur kielichowych bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne.
Należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i
technologii łączenia rur.
Skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania przyciętego końca.
5.2.6. Wykonanie przykanalików
Włączenie przykanalików i przyłączy do kanałów wykonać za pośrednictwem studzienki połączeniowej.
Montaż przykanalików i przyłączy wg zasad jak w p. 5.2.5
5.2.7. Montaż studzienek betonowych, separatorów i osadników.
Montaż prowadzić wg poniższych ogólnych zasad:
–

–
–
–

–
–
–
–

–
–

element denny studzienki posadowić w odwodnionym wykopie na podłożu
ze żwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 żwiru, oraz
wypoziomować,
naciągnąć uszczelkę na zamek górny elementu, uszczelkę oraz zamek dolny następnego kręgu
posmarować specjalnym środkiem poślizgowym,
na zewnętrzną krawędź zamka górnego elementu dolnego przed zamontowaniem następnego
kręgu nałożyć warstwę zaprawy z dodatkiem polimeru,
po zamontowaniu kręgu górnego należy wyspoinować zaprawą połączenie kręgów od wewnątrz
studni, warstwa zaprawy powoduje równomierne przenoszenie naprężeń i zabezpiecza przed
ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą pojawiać się w wyniku nierównomiernego
osiadania elementów studni,
po wykonaniu wyżej wymienionych czynności można montować następnie elementy
nadbudowy,
do montażu dennic, kręgów oraz zwężek należy stosować zawiesia linowe, dzięki którym
możliwy jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów,
zewnętrzne ściany kręgów i elementu dennego zabezpieczyć izolacją bitumiczną przed
montażem w wykopie,
zwieńczenie studzienek betonowych wykonać za pomocą płyty Żelbetowej z betonu kl. C20/25
zbrojonego stalą St0S z otworem, pierścieni dystansowych i włazu z żeliwa sferoidalnego
zgodne z normą PN-EN 124; 2000,
należy zapewnić dylatację poziomą pokrywa – studnia i poziomą studnia – pierścień.
właz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzić 10 cm ponad rzędną
terenu.

5.2.8. Wykonanie studzienki wpustu deszczowego

Montaż studzienek wykonać wg poniższych zasad:
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

wykop pod studzienki powinien być około 30 cm głębszy niż planowana rzędna dna kanału
studzienki i minimum 100 cm szerszy niż średnica zewnętrzna studzienki,
podczas wykonywania wykopu należy zwrócić uwagę by nadmiernie nie rozluźnić gruntu pod
studnią,
wykop należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych elementów.
na dnie wykopu należy zastosować 15 centymetrową podsypkę piaskową, wyrównaną,
wypoziomowaną i zagęszczoną do 95% w/g skali Proctora,
studnię należy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jej wypoziomowanie,
ostateczną regulację wysokości studzienki dokonać należy poprzez docięcie komina włazowego
studzienki i dostosowanie do rzeczywistej rzędnej nawierzchni drogi,
właz z żeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN124, postawić bezpośrednio na betonowym
pierścieniu odciążającym o grubości 15 cm.
dolna powierzchnia pierścienia odciążającego musi znajdować się, co najmniej 5 cm powyżej
najwyższego elementu kopuły stożka, a krawędź komina studni musi znajdować się minimum 5
cm powyżej dolnej krawędzi płyty odciągającej i minimum 5 cm poniżej dolnej krawędzi stopy
włazu żeliwnego,
jako obsypkę wokół studzienki bezpośrednio pod pierścieniem odciążającym stosować piasek
stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna być zagęszczona do 95% w/g
skali Proctora i tak uformowana by tworzyła stożek o podstawie szerszej o 50 cm od średnicy
zewnętrznej trzonu studzienki,
przestrzeń pomiędzy studnią a pierścieniem odciążającym należy uszczelnić.

Studzienki w zależności od materiału montować zgodnie z powyższymi zasadami i zaopatrzyć w
odpowiedni wpust z żeliwa sferoidalnego. Regulację wysokości osadzenia
wpustu można wykonać
za pomocą pierścieni dystansowych lub poprzez wykonanie podmurówki z cegły.

5.2.9. Wykonanie izolacji
Elementy betonowe kanalizacji w razie potrzeby zabezpieczyć się z zewnątrz izolacją bitumiczną.
Studzienki, o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, zabezpieczyć przez zagruntowanie
bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco wg PN-C-96177.

5.2.10. Montaż separatora z osadnikiem i osprzętem należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne”
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, uzyskać wymagane dokumenty,
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje

zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), Wszystkie dokumenty oraz wyniki
badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszych ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola
powinna obejmować:
sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić
więcej niż 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
-odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,
-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm,
-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm,
-odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),
-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien
być zgodny z pkt 5.2.10,
-rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne”
8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
-

roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,

-

wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,

-

wykonane komory,

-

wykonana izolacja,

-

zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi
nie powinna być mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- włączenia do istniejących sieci, przełączenia istniejących kanałów do nowoprojektowanych sieci oraz
likwidację istniejących wylotów przewidzianych do demontażu,
- wykonanie wylotu kolektora,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie inspekcji TV wykonanych kanałów, pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy, wytyczne i instrukcje branżowe:
-

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodów
kanalizacyjnych,

-

PN-EN 476:200 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

-

PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje,

-

PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

-

PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

-

PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziaływania na środowisko,

-

PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

-

PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie,

-

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy
i
kanalizacji.
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania

-

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.

-

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewodów rurowych o ściankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC- U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne wymagania i właściwości użytkowe

-

PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego włóknem stalowym
i żelbetowe

-

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego , z
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

-

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

-

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne,

-

PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania
ogólne,

-

PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej,

-

PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej
kanalizacyjnej

-

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej
żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP)
PN-EN 13244:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i
nad ziemią -- Polietylen (PE)

-

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i
benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania,
znakowanie i sterowanie jakością.

-

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 2:
Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja.

-

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy

i

i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia
-

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy
i badania. Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów.

-

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i
badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu
zastosowania.

-

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami.

-

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

-

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku

-

PN-B-06250:1988 Beton zwykły

-

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

-

PN-B-01070
Terminologia.

-

PN-B-10735

Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

-

BN-83/8971-06

Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

-

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. PN-H-74086

Sieć

kanalizacyjna

zewnętrzna.

Obiekty

i

elementy

wyposażenia.

Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
-

PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykłe.

-

PN-C-96177

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

-

PN-B-12037

Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.

-

PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

-

KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 1983 r.

-

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

-

KB.1.-22.26.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm.

-

Warunki techniczne i odbioru rurociągów z tworzyw wydane w 1994r przez Polską
Korporację techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji.

-

Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9,
COBRTI Instal 2003,

ST-S 04.00
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWÓW I ŚCIEKÓW

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp,
rowów i ścieków.

związanych z realizacją zadania pn.: Budowa urządzeń podczyszczających

(separator i osadnik) na istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Boczów, gmina Torzym

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót związanych z realizacją zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
trwałym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami:
 humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
 brukowaniem;
 zastosowaniem elementów prefabrykowanych;
 umocnieniem biowłókniną;
 umocnieniem geosyntetykami;
 wykonaniem hydroobsiewu.
Ustalenia ST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z ochroną przed obwałami kamieni), skarp
wymagających zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodą.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami
roślinności trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina
w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe
wykonuje się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem
szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w
postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach
np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą.
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części
organicznych.
1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.
1.4.6. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych,
środków użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni
gruntu.
1.4.8. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie
nieregularnym i zaokrąglonych krawędziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku.
1.4.10. Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką
włókninową z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin
motylkowatych, służąca do umacniania i zadarniania powierzchni.
1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką
tkacką, dziewiarską lub włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych
elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złożone z
różnych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(płaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z
oczkami połączonymi węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki
komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną strukturę zbliżoną do plastra miodu).
1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu)
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją.
1.4.13. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak używanych do hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i roślin
motylkowatych.
1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z
płynnych osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków,
doraźnie zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez
okrywę roślinną.
1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100 kwadratów,
każdy o powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu.
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-S 00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą OST są:


darnina,



ziemia urodzajna,



nasiona traw oraz roślin motylkowatych,



brukowiec,



mech, szpilki, paliki i pale,



kruszywo,



cement,



zaprawa cementowa,



elementy prefabrykowane,



biowłóknina i materiały do jej przytwierdzania,



geosyntetyki i materiały do ich przytwierdzania,



mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegów
konserwacyjnych,



osady ściekowe.

2.3. Darnina
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy
przeprowadzać przy użyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub pasma wyciętej darniny, w
zależności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość
od 6 do 10 cm.
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.
Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do
siebie, na wysokość nie większą niż 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30
dni.
2.4. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna
powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń
obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia
urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a. optymalny skład granulometryczny:
frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b. zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c.

zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

d. kwasowość pH  5,5.
2.5. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].
2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech
Mech używany przy brukowaniu powinien być wysuszony, posiadać długie włókna - nie
zanieczyszczone trawą, liśćmi i ziemią. Składowanie mchu polega na układaniu go w stosy lub
pryzmy. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1 m.
2.8. Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a
długość od 20 do 30 cm.
2.9. Kruszywo
Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.11. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].
2.12. Elementy prefabrykowane
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Krawężniki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:


równiarek,



ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,



ubijaków o ręcznym prowadzeniu,



wibratorów samobieżnych,



płyt ubijających,



ew. sprzętu do podwieszania i podciągania,



hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy
(np. włóki obręczowo-pierścieniowej, brony chwastownika - zgrzebła, wałowłóki),



cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania
(miejsc niedostępnych).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport darniny
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed
obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zawilgoceniem.
4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu.
4.2.4. Transport mchu
Mech można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.2.5. Transport materiałów z drewna

Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami.
4.2.6. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.7. Transport cementu
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8. Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których
beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy
nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co
0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić
przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

5.3. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wyższym od 1:1,5 oraz w celu
zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni przepływającej wody.
5.3.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.3.2. Podkład
Podkład pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubości od 10 cm do 15 cm. Podkład z
grubszego kruszywa należy układać „pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dającego
się wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale
nie ubijać.
Przy umocnieniu rowów i ścieków na warstwie podkładu z kruszywa można ułożyć warstwę
zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grubości od 3 cm do 5 cm.
5.3.3. Krawężniki betonowe
Krawężniki betonowe stosuje się do umocnienia podstawy skarpy. Krawężniki układa się „pod
sznur” tak, aby ich górne krawędzie wystawały ponad projektowany poziom dna lub skarpy.
Krawężniki układa się bezpośrednio na wyrównanym podłożu lub na podkładzie z kruszywa.
5.4.4. Palisada

Palisadę (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje się na gruntach słabych, plastycznych,
ustępujących pod naciskiem skrajnych brukowców lub krawężników.
Pale należy wbijać „pod sznur” równo z poziomem górnej warstwy bruku. Szerokość szczelin
między palami nie powinna przekraczać 1 cm.
5.4.5. Układanie brukowca
Brukowiec należy układać na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec układa się „pod
sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom
powierzchni. Układanie brukowca należy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporówkrawężników. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporów nie przewiduje, należy w
pierwszej kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułożyć brukowce największe. Brukowiec należy
układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a
największy wymiar brukowca był skierowany w podkład.
Po ułożeniu brukowca szczeliny należy wypełnić kruszywem i powierzchnię ubić do osiągnięcia
wymaganego poziomu. W przypadku układania brukowca na podkładzie z kruszywa i mchu,
szczeliny należy dokładanie wypełnić mchem, a następnie kruszywem i powierzchnię ubić do
osiągnięcia wymaganego poziomu.
W przypadku układania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej rozłożonej na podkładzie z
kruszywa, szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie
wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą
piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Układanie elementów prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów są:
 płyty ściekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],
 płyty ściekowe betonowe - typ trójkątny wg KPED-01.05 [14],
 prefabrykaty ścieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14].
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do
wskaźnika Is = 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o
stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z
zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub ST.
Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i
utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakości brukowania
2

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym
zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej.
6.4. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:


wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.5,



szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm,



odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1 cm,



równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m 1 cm,



dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:


m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie,
obsianie, darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowłókniną i
geosyntetykami,



m (metr) ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie,
hydroobsiew oraz umocnienie biowłókniną i geosyntetykami obejmuje:


roboty pomiarowe i przygotowawcze,



dostarczenie i wbudowanie materiałów,



ew. pielęgnacja spoin,



uporządkowanie terenu,



przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.



Cena 1 m ułożonego ścieku z elementów prefabrykowanych obejmuje:



roboty pomiarowe i przygotowawcze,



ew. wykonanie koryta,



dostarczenie i wbudowanie materiałów,



ułożenie prefabrykatów,



pielęgnacja spoin,



uporządkowanie terenu,



przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960

Materiały kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-12074:1998

Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i
zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i
badania przy odbiorze

5. PN-B-12099:1997

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
badań

6. PN-B-14501:1990

Zaprawy budowlane zwykłe

7. PN-B-19701:1997

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,
wymagania i ocena zgodności

8. PN-P-85012:1992

Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do
maszyn rolniczych

9. PN-R-65023:1999

Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

10. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
11. PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne
12. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki

i obrzeża chodnikowe
10.2. Inne materiały
14.

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

15.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

ST-S 05.00
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. : Budowa urządzeń
podczyszczających (separator i osadnik) na istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Boczów,
gmina Torzym
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wskazanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni:


dróg lokalnych i dojazdowych, zwłaszcza w strefie zamieszkania,

oraz do umocnienia skarp, pasów dzielących dróg, ścieków, rowów, schodów, małej architektury
drogowej, elementów miejsc obsługi podróżnych itp.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który
umożliwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika,
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż
1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od
terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi
materiałami wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-S 00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
Kostka betonowa z rozbiórki istniejącego chodnika, w którym zlokalizowano kanał kanalizacji
deszczowej. W przypadku ubytków należy zastosować kostkę o parametrach spełniających PN.

2.2.3. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące
materiały:
1. na podsypkę piaskową pod nawierzchnię


piasek naturalny wg PN-B-11113 [4], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,



piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał
(04) mm, odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [3],

2. na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię


mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

3. do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej


piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,



piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112 [3],

4. do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej


zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),

5. do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej


do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie
odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a [16],



do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny
materiał zaakceptowany przez Inżyniera.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami
kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek można stosować:
1. krawężniki betonowe wg OST D-08.01.01a [17],
2. obrzeża betonowe wg OST D-08.03.01 [19],
3. krawężniki kamienne wg OST D-08.01.02a [18].
Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg OST D-08.05.00 [20].
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na:
1. podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,
2. ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg OST D08.01.01a [17], 08.01.02a [18], D-08.03.01 [19] i D-08.05.00 [20].
Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i
przekładek drewnianych.
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać
wymaganiom właściwej ST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-S.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
1. ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
2. mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z
tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom
właściwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym
IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom OST
D-05.03.04a [16].

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą
służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki
transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw
kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do
1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu
samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku.
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki
betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki
kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i
obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie
transportu.
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je
przed zanieczyszczeniem.
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom
właściwej ST.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Podłoże i koryto
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją
projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami OST D-04.01.01 [10].
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki
brukowej na:
1. podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
2. podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o
wskaźniku piaskowym WP  35 wg [7].
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:

1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułożenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż
nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia
szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej OST, np.:
1. D-04.01.0104.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [10],
2. D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa
naturalnego lub łamanego) [11],
3. D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [12],
4. D-04.05.0004.05.04 „Podbudowy i ulepszone
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [13],

podłoże

z

gruntów lub kruszyw

5. D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [14],
6. D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [15].
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4.
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być
zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01a [17], 08.01.02 a [18], D-08.03.01 [19] i D08.05.00 [20].
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia
szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po
zagęszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem
2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1
cm.
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej.
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:



współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,



wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami
wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około
20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania – zgodnie ze stanem
istniejącym.
2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu
dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami
ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.
3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na
większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak
aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych
i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór,
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne
zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają
kostki w okolicach studzienek i krawężników.
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania
podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów
itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3
mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie
ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką.
4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą
być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.
5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin
o
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45 , a wierzchołek utworzonego
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego
nawierzchni.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:
1. piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
2. zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowej.
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie
rozgarniaczkami z piórami gumowymi.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed
rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią
szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach
zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość
szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm.
Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e).
Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a [16].
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami
dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż
jezdni.

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku
bezpośrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej)
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
1. w zakresie betonowej kostki brukowej


certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań
cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,



wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.),

2. w zakresie innych materiałów


sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych
(krawężników, obrzeży),



ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które
budzą wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie

Częstotliwość badań

Wartości dopuszczalne

badań i pomiarów
1

Sprawdzenie podłoża i koryta

Wg OST D-04.01.01 [10]

2

Sprawdzenie ew. podbudowy

Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie
5.4

3

Sprawdzenie obramowania
nawierzchni

wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18];

4

Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub
metodą niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10
punktach dziennej działki
roboczej: grubości,
spadków i cech
konstrukcyjnych w
porównaniu z
dokumentacją projektową
i specyfikacją

5

Badania wykonywania
nawierzchni z

kostki

D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
Wg pktu 5.6; odchyłki od
projektowanej grubości
1 cm

1. zgodność z
dokumentacją
projektową

Sukcesywnie na każdej
działce roboczej

-

2. położenie osi w planie
(sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesunięcie od osi
projektowanej do 2 cm

3. rzędne wysokościowe
(pomierzone
instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawędziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:

4. równość w profilu
podłużnym (wg BN68/8931-04 [8] łatą
czteromet-rową)

Jw.

Nierówności do 8 mm

5. równość w przekroju
poprzecznym
(sprawdzona łatą
profilową z po-ziomnicą
i pomiarze prześwitu
kli-nem cechowanym
oraz przymiarem
liniowym względnie

Jw.

Prześwity między łatą a
po- wierzchnią do 8 mm

+1 cm; -2 cm

metodą niwelacji)

6. spadki poprzeczne
(sprawdzone metodą
niwelacji)

Jw.

Odchyłki od dokumentacji pro-jektowej
do 0,3%

7. szerokość nawierzchni
(sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw.

Odchyłki od sze-rokości
projekto-wanej do 5 cm

8. szerokość i głębokość
wypełnienia spoin i
szczelin (oględziny i
pomiar przymiarem
liniowym po
wykruszeniu dług. 10
cm)

W 20 punktach
charakterystycznych
dziennej działki roboczej

Wg pktu 5.7.5

9. sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich
ułożenia

Kontrola bieżąca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inżyniera

6.4. Badania wykonanych robót
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni
Lp.

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Sposób sprawdzenia

1

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
nawierzchni, krawężników, obrzeży,
ścieków

Wizualne sprawdzenie
jednorodności wyglądu,
prawidłowości desenia, kolorów
kostek, spękań, plam, deformacji,
wykruszeń, spoin i szczelin

2

Badanie położenia osi nawierzchni
w planie

Geodezyjne sprawdzenie położenia
osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)

3

Rzędne wysokościowe, równość
podłużna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w
tab. 2, lp. od 5c do 5g)

4

Rozmieszczenie i szerokość spoin

Wg pktu 5.5 i 5.7.5

i szczelin w nawierzchni, pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami
oraz wypełnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiarową jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:


przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,



ewentualnie wykonanie podbudowy,



ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,



wykonanie podsypki pod nawierzchnię,



ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST-S 00.00 „Wymagania ogólne”
oraz niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-S 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:


prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,



oznakowanie robót,



przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,



dostarczenie materiałów i sprzętu,



wykonanie podsypki,



ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,



ułożenie i ubicie kostek,



wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,



pielęgnację nawierzchni,



przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,



odwiezienie sprzętu.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych,
a których zakres jest określony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:


roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,



prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria
zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

2. PN-EN 1338:2005

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

3. PN-B-11112:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych

4. PN-B-11113:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

6. BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika
piaskowego

8. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.

10.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) opracowane przez Branżowy Zakład Doświadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z o.o.

9. D-M-00.00.00
10. D-04.01.0104.03.01

Wymagania ogólne
Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i
skropienie

11. D-04.04.0004.04.03

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

12. D-04.04.04

Podbudowa z tłucznia kamiennego

13. D-04.05.0004.05.04

Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

14. D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu

15. D-04.06.01b

Podbudowa z betonu cementowego

16. D-05.03.04a

Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu
cementowego

17. D-08.01.01a

Ustawianie krawężników betonowych

18. D-08.01.02a

Ustawianie krawężników kamiennych

19. D-08.03.01

Betonowe obrzeża chodnikowe

20. D-08.05.00

Ścieki

